
 
 

 
 
 

 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

โรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษาแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ค าน า 
 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นเป้าหมายส าคัญท่ีสุดท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนในสถานศึกษาต้องรับรู้และ 
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายคือมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาท่ีเกิดขึ้น(accountability)  

โรงเรียนปายวิทยาคารได้จัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นตามกรอบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 ส าหรับให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะท าให้เกิดความ มั่นใจแก่ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนช่วยให้เอกสารฉบับนี้สมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนปายวิทยาคาร 

      พฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

        ประกาศโรงเรียนปายวิทยาคาร 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
*********************************************************************************** 

โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ท่ีปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศ 
เรื่องนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมท้ังอัตลักษณ์และ
จุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนปายวิทยาคาร จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน และผู้ปกครอง เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตลอดจนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

โรงเรียนปายวิทยาคาร จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

(นายชุมพล  วิจิตรพร) 

ประธานคณะกรรรมการสถานศึกษาโรงเรียนปายวิทยาคาร 

 

 
 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนปายวิทยาคาร 
ท่ี........................... 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
**************************************************** 

โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล 
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

โรงเรียนปายวิทยาคาร จึงประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมาย 
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับปีการศึกษา 2564 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

(นายวรศักดิ์  ฤทธากันต์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนปายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2564 

******************************************** 

มาตรฐาน สพฐ.3 มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2564 
1. คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 

 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
ร้อยละ 80.00 

ได้ระดับดีขึ้นไป 

 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

80.00 

 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 70.00 
 4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 80.00 

 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับเกรด 2.5 ขึ้นไป  

ร้อยละ 60.00 
 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 80.00 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภาพดีเลิศ 

 1) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
สูงกว่าร้อยละ 80.00 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
 2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 80.00 

 3) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 80.00 

 4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
สูงกว่าร้อยละ 80.00 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
 



 
 

มาตรฐาน สพฐ.3 มาตรฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2564 
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพดี 
2.1 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดี 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 

2.3 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและ ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางอาชีพ ดีเลิศ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

2.6 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้ ดี 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพดี 

3.1 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิต 

70.00 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ 80.00 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 80.00 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 70.00 

3.5 
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ 

80.00 

 
 

 



 
 

ค่าเป้าหมายด้านคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนปายวิทยาคาร 

ล าดับที่ ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณตาม  

เกณฑ์ของแต่ละดับช้ัน 
ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 60 

ได้ระดับเกรด 2.5 ขึ้นไป 
3 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
4 สุขภาวะทางกายและจิตสังคม ร้อยละ 80 

ได้ระดับดีขึ้นไป 
 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ 
 

ค่าร้อยละ ระดับคุณภาพ 

น้อยกว่าร้อยละ 60.00 ระดับก าลังพัฒา 

ร้อยละ 60.00– 69.99 ระดับปานกลาง 
ร้อยละ 70.00– 79.99 ระดับดี 

ร้อยละ 80.00– 89.99 ระดับดีเลิศ 

ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป ระดับยอดเย่ียม 
 
 



 
 

การรับรองข้อมูลเพื่อน าไปสู่การปฏบิัติของโรงเรียนปายวิทยาคาร 
************************************ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนปายวิทยาคาร ฉบับนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้น าไปใช้ด าเนินการต่าง ๆ 
เพื่อการประเมินคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากคณะกรรมการการบริหารสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 ได้ผ่านการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐานและต้ังบ่งช้ีท่ีว่าด้วยการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้มีความเหมาะสม 

      เป็นไปได้ในการน าสู่การปฏิบัติ 

 เนื้อหาในมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ผ่านการตรวจสอบท่ีมาท่ีไปของข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ 

 ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลมาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา และเกณฑ์พิจารณาตัวช้ีวัดความส าเร็จ มีข้อมูลท่ีตรงตามสภาพจริง 

                ทุกประการ 

 

 สมควรอนุมัติ 

 ไม่สมควรอนุมัติ เนื่องจาก................................................................................... 

 

ลงช่ือ............................... .......       ลงช่ือ................................................ 
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ส่วนที่ 1 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

การพัฒนามาตรฐานการศึกษา มีแนวคิดว่าต้องเป็นมาตรฐานท่ีสถานศึกษาปฏิบัติได้จริง ประเมินได้จริง กระชับ และจ านวนน้อย แต่สามารถสะท้อนบริบทของ 
สถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาได้จริง ข้อมูลท่ีได้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ต้ังแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับหน่วยงานต้น 
สังกัด และระดับชาติ ดังนั้น การก าหนดมาตรฐานการศึกษาจึงเน้นท่ีคุณภาพผู้เรียน คุณภาพผู้บริหารสถานศึกษา และคุณภาพครู มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน 

การศึกษาชาติ และข้อก าหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

มาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดับ ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 5 ระดับ คือ ระดับก าลังพัฒนา ระดับพอใช้ ระดับดี ระดับดีเลิศ  และ 

ระดับดีเย่ียม รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ ประเด็นพิจารณา และระดับคุณภาพ ดังนี้ 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2564  มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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1. ค าอธิบายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ การคิด 
ประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดี 
ต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่างและหลากหลาย รวมท้ังสุขภาวะทางร่างกายและ จิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกจิอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น 
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี ความ 
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ 
การจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ 
คิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

2. เกณฑ์ การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี5ระดับ 
น้อยกว่าร้อยละ 60.00   ระดับก าลังพัฒนา 
ร้อยละ 60.00– 69.99   ระดับปานกลาง 
ร้อยละ 70.00– 79.99   ระดับดี 
ร้อยละ 80.00– 89.99   ระดับดีเลิศ 
ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป   ระดับยอดเย่ียม 
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3.รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน การอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ การคิด

ประเภท ต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ 
และด้าน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในทองถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย รวมท้ังสุขภาวะทางร่างกายและ จิตสังคม  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับช้ัน 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์ ส่ิงใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต  
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ 
รวมท้ังมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ   
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6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ   
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ   
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด   

ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรม อันดีของสังคม   

2) มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย   
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปัญญาไทย   

3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี   

4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมี

ความสุข เข้าใจผู้อื่นไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  
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การให้ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา 

1 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน  

• ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ต่ ากวาเปาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
• ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาต่ ากวาเปาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผเูรียน  
• ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีต่ ากวาเปาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
• ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมต่ ากวาเปาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

พอใช ้
2 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน  
• ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคาว เปน็ไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
• ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผเูรียน  
• ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีเปนไปตามเปาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
• ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมเปนไปตามเปาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ดี 
3 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
• ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ เปนไปตาม เปาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
• ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
• ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแกปญหาได 
• ผูเรียนมีความรูและทักษะพื้นฐานในการสรางนวัตกรรม  
• ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสม ปลอดภัย   
• ผูเรียนมีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ  
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผเูรียน  

• ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีเปนไปตามเปาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ดีเลิศ 

4 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

• ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ สูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 
• ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
• ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ  

และแกปญหาได  
• ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  
• ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรกูารส่ือสารการท างาน  
• ผูเรียนมีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น และการท างานหรืองานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผเูรียน  
• ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีสูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ยอดเยี่ยม 
5 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  
• ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ สูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
• ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  
• ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ  

และแกปญหาได้ 
• ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ  

และแกปญหาได 
• ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม มีการน าไปใชและเผยแพร  
• ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรกูารส่ือสารการ ท างาน  

อยางสรางสรรคและมีคุณธรรม  
• ผูเรียนมีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น และการท างานหรืองานอาชีพ  
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผเูรียน  

• ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีสูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดเปนแบบอยางได  
• ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาไทย  
• ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  
• ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมสูงกวาเปาหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   

เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพ ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต้อการจัดการเรียนรู้   

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศกึษาก าหนดชัดเจน   
สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์

ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบท้ังในส่วนการวางแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนือ่ง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และ
พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา   
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย   

สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง และ 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย   
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2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ   
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและ

การเรียนรู้ของผู้เรียน   
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู้   

สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   

สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา  

 
 การให้ระดับคุณภาพ 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา 

1 
 เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดไมชัดเจน 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาแตไมสงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

พอใช ้
2 

 เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน เปนไปไดในการปฏิบัติ 

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ดี 
3 

 เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาเป็นไปได้ ในการปฏบิัติ 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปา้หมาย 
 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อยา่งมีคุณภาพ 
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ดีเลิศ 

4 
 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการชุมชนนโยบายรัฐบาล 

แผนการศึกษาแหง่ชาติเป็นไปได้ ในการปฏิบัติ 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ 

ร่วมมือของผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 
 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
 พัฒนาครูและบุคลากรให้ มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา 
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อยา่งมีคุณภาพมีความปลอดภัย 
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 
5 

 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาความตองการชุมชน นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแหงชาติเปนไปไดในการปฏิบัติทันตอการเปล่ียนแปลง  

 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดย 
ความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝาย มีการนาขอมูลมาใชในการปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเนื่องและเปนแบบอยางได  

 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมายเช่ือมโยงกับชีวิตจริงและเปน  
แบบอยางได  

 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการของครูและสถานศึกษาและจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 
เพื่อพัฒนางาน  

 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย  
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ   
เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ 

ปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา 
พัฒนาผู้เรียน รวมท้ังร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าผลท่ีได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต   
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียน
ได้รับ การฝึกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้   

มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง จากส่ือท่ีหลากหลาย   
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   

ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกนั
อย่างมีความสุข   
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน   

มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู ้  
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลป้อนกลับเพือ่ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้   

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์รวมท้ังให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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การให้ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ก าลังพัฒนา 

1 
• จัดการเรียนรูท่ีไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
• ใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีไมเอื้อตอการเรียนร ู 
• ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางไมเปนระบบ 

พอใช้ 
2 

• จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรตัูวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถน าไปประยุกตใช  
ในการด าเนินชีวิต  

• ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู  
• ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และน าผลมาพัฒนาผูเรียน 

ดี 
3 

• จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถน าไปประยุกตใช  
ในการด าเนินชีวิต  

• ใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู  
• ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และน าผลมาพัฒนาผูเรียน  
• มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
• มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

ดีเลิศ 
4 

• จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูท่ี สามารถ
น าไปจัดกิจกรรมไดจริงและสามารถน าไปประยุกตใชในชีวิตได  

• ใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูรวมท้ังภูมิปญญาทองถิ่นที่เอื้อตอการเรียนรู  
• ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการ  

เรียนรใูหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และน าผลมาพัฒนาผูเรียน  
• มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกเด็กรักท่ีจะเรียนรูและเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 
• มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ระดับคุณภาพ ประเด็นพิจารณา 
ยอดเย่ียม 

5 
• จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถ 

น าไปจัดกิจกรรมไดจริงและสามารถน าไปประยุกตใชในชีวิตไดมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรูและมีการเผยแพร  
• ใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูรวมท้ังภูมิปญญาทองถิ่นที่เอื้อตอการเรียนรูโดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรู ดวย

ตนเอง  
• ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัด การ

เรียนรใูหข้้อมูลยอนกลับแกผูเรียน และน าผลมาพัฒนาผูเรียน  
• มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกเด็กรักท่ีจะเรียนรูและเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข  
• มีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเกี่ยวของเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรคูรูและผูเกี่ยวของมีการแลกเปล่ียน 

เรียนรแูละใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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4. การตัดสินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม  
ใหตัดสินจากผลการประเมิน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี1 คุณภาพของผูเรียน มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการ 

จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนส าคัญ โดยน าผลการประเมินรายมาตรฐานเหลานั้น มาพิจารณาเปนภาพรวมเพื่อตัดสินระดับคุณภาพของสถานศึกษาตามระดับ 
คุณภาพ ดังนี้ 

ระดับยอดเยี่ยม 
(รอยละ 90 ขึ้นไป) 

ระดับดีเลิศ 
(รอยละ 80.00 – 89.99) 

ระดับดี 
(รอยละ 70.00 – 79.99) 

ระดับพอใช้ 
(รอยละ 60.00 – 69.99) 

ระดับก าลังพัฒนา 
(นอยกวารอยละ 60.00) 

1 .คุณภาพของผูเรียน อยใูน 
ระดับยอดเยี่ยม  
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของ ผู
เรียนอยูในระดับยอดเย่ียม  
• ผูเรียนมีความสามารถในการ  

อาน การเขียน การสื่อสารและ 
การคิดค านวณ สูงกวาเปาหมาย 
ที่สถานศึกษาก าหนด  

• ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
สูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษา 
ก าหนด  

• ผูเรียนมีความสามารถในการ คิด 
วิเคราะหคิดอยางมี วิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น โดย ใชเหตุผประกอบการ
ตัดสินใจและแกปญหาได  

• ผูเรียนมีความสามารถในการ  
คิดวิเคราะหคิดอยางมี 
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช

1. คุณภาพของผูเรียน อยใูน 
ระดับดีเลิศ  
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของ  
ผูเรียนอยูในระดับดีเลิศ  
• ผูเรียนมีความสามารถในการ  

อาน การเขียน การสื่อสารและ 
การคิดค านวณ สูงกวาเปาหมาย 
ที่สถานศึกษาก าหนด  

• ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
สูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษา 
ก าหนด  

• ผูเรียนมีความสามารถในการ คิด
วิเคราะหคิดอยางมี วิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น โดย ใชเหตุผลประกอบ 
การตัดสินใจและแกปญหาได  

• ผูเรียนมีความสามารถในการ 
สรางนวัตกรรม  

• ผูเรียนมีความสามารถในการ ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและ การ

1. คุณภาพของผูเรียน อยใูน  
ระดับดี  
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของ  
ผูเรียนอยูในระดับดี  
• ผูเรียนมีความสามารถในการ 

 อาน การเขียน การสื่อสารและ 
การคิดค านวณ เปนไปตาม 
เปาหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

• ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
เปนไปตามเปาหมายที่ 
สถานศึกษาก าหนด  

• ผูเรียนมีความสามารถในการ คิด
วิเคราะหคิดอยางมี 
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ 
แกปญหาได้ 

• ผูเรียนมีความรูและทักษะ 
พ้ืนฐานในการสรางนวัตกรรม 

• ผูเรียนมีความสามารถในการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

1.คุณภาพของผูเรียน อยใูน  
ระดับปานกลาง  
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของ  
ผูเรียน อยูในระดับปานกลาง 
• ผูเรียนมีความสามารถในการ  
• อาน การเขียน การสื่อสารและ 

การคิดค านวณ เปนไปตาม 
เปาหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

• ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
เปนไปตามเปาหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของ 
 ผูเรียน อยูในระดับปานกลาง 
• ผูเรียนมีคุณลักษณะและ 

คานิยมที่ดีเปนไปตามเปาหมาย
ที่สถานศึกษาก าหนด 

• ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย 

และจิตสังคมเปนไปตาม 

     เปาหมายทีส่ถานศึกษาก าหนด 

1.คุณภาพของผเูรียน อยูใน ระดับ
ก าลังพัฒนา  
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของ  
• ผเูรียนอยูในระดับก าลังพัฒนา  
• ผเูรียนมีความสามารถในการ  

อาน การเขียน การสื่อสารและ 
การคิดค านวณ ต่ ากวาเปาหมาย  
ที่สถานศึกษาก าหนด  

• ผเูรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
ต่ ากวาเปาหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของ 
 ผเูรียน  
• ผเูรียนมีคุณลักษณะและ คานิยม

ที่ดีต่ ากวาเปาหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด 
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ระดับยอดเยี่ยม 
(รอยละ 90 ขึ้นไป) 

ระดับดีเลิศ 
(รอยละ 80.00 – 89.99) 

ระดับดี 
(รอยละ 70.00 – 79.99) 

ระดับพอใช้ 
(รอยละ 60.00 – 69.99) 

ระดับก าลังพัฒนา 
(นอยกวารอยละ 60.00) 

เหตุผลประกอบการ ตัดสินใจ 
และแกปญหาได  

• ผูเรียนมีความสามารถในการ  
สรางนวัตกรรม มีการน าไปใช 
และเผยแพร  

• ผูเรียนมีความสามารถในการ ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและ การ
สื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และ
สังคมในดานการเรียนรู การ
สื่อสารการ ท างาน อยางสราง
สรรคและ มีคุณธรรม  

• ผูเรียนมีความรูทักษะ พ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีพรอมที่ จะศึกษา 
ตอในระดับชั้นที่สูงข้ึน และการ
ท างานหรืองานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของ 
 ผูเรียนอยูในระดับยอดเย่ียม  
• ผูเรียนมีคุณลักษณะและ คานิยม

ที่ดีสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดเปนแบบอยางได  

• ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถ่ิน 
เห็นคุณคาของความเปนไทย  
มีสวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณี และ 
ภูมิปญญาไทย  

• ผูเรียนสามารถอยูรวมกันบน 

สื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และ
สังคมในดานการเรียนรู  
การสื่อสารการท างาน  

• ผูเรียนมีความรูทักษะ พ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีพรอมที่ จะศึกษา 
ตอในระดับชั้นที่สูงข้ึน และการ
ท างานหรืองานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของ 
 ผูเรียน อยูในระดับดีเลิศ 
• ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยม 

ที่ดีสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษา 
ก าหนด 

สื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองไดอยาง
เหมาะสม ปลอดภัย  

• ผูเรียนมีความรูทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของ  
ผูเรียน อยูในระดับดี 
• ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยม 

ที่ดีเปนไปตามเปาหมายที่ 
สถานศึกษาก าหนด 
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ระดับยอดเยี่ยม 
(รอยละ 90 ขึ้นไป) 

ระดับดีเลิศ 
(รอยละ 80.00 – 89.99) 

ระดับดี 
(รอยละ 70.00 – 79.99) 

ระดับพอใช้ 
(รอยละ 60.00 – 69.99) 

ระดับก าลังพัฒนา 
(นอยกวารอยละ 60.00) 

ความแตกตางและหลากหลาย  
• ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และ

จิตสังคมสูงกวาเปาหมายที่ 
สถานศึกษาก าหนด 

2.กระบวนการบริหารและการ 
จัดการของสถานศึกษา อยูใน  
ระดับยอดเยี่ยม  
• มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธ กิจ

ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
   สอดคลองกับบริบทของ     
   สถานศึกษา ความตองการชุมชน   
   นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา 
   แหงชาติ เปนไปไดในการปฏิบัติ      
   ทันตอการเปลี่ยนแปลง  
• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 

ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มี 
ประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพ  

   ตามมาตรฐานการศึกษาของ  
   สถานศึกษาโดยความรวมมือของ 
   ผูเก่ียวของทุกฝายมกีารน า 
   ขอมูลมาใชในการปรับปรุง  
   พัฒนางานอยางตอเน่ืองและ 
   เปนแบบอยางได้ 
• ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน 

คุณภาพผเูรียนรอบดานตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลมุ 

2.กระบวนการบริหารและการ 
จัดการของสถานศึกษา อยูใน  
ระดับดีเลิศ  
• มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ

ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคลองกับบริบทของ    
สถานศึกษา ความตองการชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา 
แหงชาติเปนไปไดในการปฏิบัติ 

• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน มี 
ประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ  
สถานศึกษา โดยความรวมมือ
ของผูเก่ียวของทุกฝาย  

• ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน  
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา และ  
ทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง 

• พัฒนาครูและบุคลากรใหมี ความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรง ตาม

2.กระบวนการบริหารและการ 
จัดการของสถานศึกษา อยูใน 
ระดับดี  
• เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจ ที่ 

สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคลองกับบริบทของ  
สถานศึกษา เปนไปไดในการ 
ปฏิบัติ  

• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษาท่ีชัดเจนสงผลตอ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา  

• ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน  
คุณภาพผเูรียนรอบดานตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลมุ 
เปาหมาย  

• พัฒนาครูและบุคลากรใหม ีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

• จดัสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
และสังคมที่เอื้อตอการจัดการ 
เรียนรูอยางมีคุณภาพ  

• จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.กระบวนการบริหารและการ 
จัดการของสถานศึกษา อยูใน 
ระดับปานกลาง  
• เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่

สถานศึกษาก าหนดชัดเจน เปนไป
ไดในการปฏิบัติ  

• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ  
• ของสถานศึกษาที่สงผลตอคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2.กระบวนการบริหารและการ 
จัดการของสถานศึกษา อยูใน 
ระดับก าลังพัฒนา  
• เปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่

สถานศึกษาก าหนดไม ชัดเจน  
• มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ

ของสถานศึกษาแตไมสงผลตอ 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
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ระดับยอดเยี่ยม 
(รอยละ 90 ขึ้นไป) 

ระดับดีเลิศ 
(รอยละ 80.00 – 89.99) 

ระดับดี 
(รอยละ 70.00 – 79.99) 

ระดับพอใช้ 
(รอยละ 60.00 – 69.99) 

ระดับก าลังพัฒนา 
(นอยกวารอยละ 60.00) 

   เปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
   และเปนแบบอยางได  
• พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรง ตาม
ความตองการของครูและ 
สถานศึกษา และจัดใหมีชุมชน 
การเรียนรูทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนา
งาน จัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ และสังคมที่เอื้อตอการ
จัดการ เรียนรูอยางมีคุณภาพ 
และมีความปลอดภัย  

• จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรทูี่เหมาะสม 
กับสภาพของสถานศึกษา 

ความตองการของครู และ 
สถานศึกษา  

• จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
และสังคมที่เอื้อตอการจัดการ 
เรียนรูอยางมีคุณภาพ และ มี
ความ ปลอดภัย 

• จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรทูี่เหมาะสม 
กับสภาพของสถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู ้

3.กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผเูรียนเปนส าคัญอยใูน 
ระดับยอดเยี่ยม 
• จัดการเรียนรูผานกระบวนการ 

คิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน 
การเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
สถานศึกษา มีแผนการจัดการ 
เรียนรูที่สามารถน าไปจัดกิจกรรม
ไดจริง และสามารถน าไป 
ประยุกตใชในชีวิตได มีนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู และมีการ

3.กระบวนการจัดการเรียนการ 
สอนที่เนนผเูรียนเปนส าคัญ อยใูน 
ระดับ ดีเลิศ  
• จัดการเรียนรูผานกระบวนการ 

คิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
สถานศึกษา มีแผนการจัดการ 
เรียนรูที่สามารถนาไปจัดกิจกรรม 
ไดจริง และสามารถน าไป  

   ประยุกตใชในชีวิตได 
• ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ   

3.กระบวนการจัดการเรียนการ 
สอนที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ อยใูน 
ระดับดี  
• จัดการเรียนรูผานกระบวนการ 

คิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน 
การเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
สถานศึกษาและสามารถน าไป 

    ประยุกตใชในการด าเนินชีวิต  
• ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการ 
เรียนรู 

3.กระบวนการจัดการเรียนการ 
สอนที่เนนผเูรียนเปนส าคัญ อยใูน  
ระดับปานกลาง  
• จัดการเรียนรูผานกระบวนการ 

คิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน 
การเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
สถานศึกษา และสามารถน าไป 
ประยุกตใชในการด าเนินชีวิต  

• ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการ 
เรียนรู 

3.กระบวนการจัดการเรียนการ 
สอนที่เนนผเูรียนเปนส าคัญ อยใูน  
ระดับก าลังพัฒนา  
• จัดการเรียนรูที่ไมเปดโอกาสให  
     ผเูรียนไดใชกระบวนการคิดและ   
     ปฏิบัติจริง 
• ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และแหลงเรียนรูที่ไมเอ้ือตอการ 
เรียนรู ตรวจสอบและประเมิน 
ผูเรียน อยางไมเปนระบบ 
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ระดับยอดเยี่ยม 
(รอยละ 90 ขึ้นไป) 

ระดับดีเลิศ 
(รอยละ 80.00 – 89.99) 

ระดับดี 
(รอยละ 70.00 – 79.99) 

ระดับพอใช้ 
(รอยละ 60.00 – 69.99) 

ระดับก าลังพัฒนา 
(นอยกวารอยละ 60.00) 

เผยแพร 
• ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

แหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญา 
ทองถ่ินที่เอื้อตอการเรียนรู โดย 
สรางโอกาสใหผเูรียนไดแสวงหา  
ความรูดวยตนเอง  

• ตรวจสอบและประเมินผูเรียน  
   อยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใช 
   เครื่องมือและวิธีการวัดและ    
   ประเมินผลที่เหมาะสมกับ 
   เปาหมายในการจัดการเรียนรูให 
   ข้อมูลยอนกลับแกผูเรียน และน า  
   ผลมาพัฒนาผูเรียน  
• มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง 

บวกเด็กรักที่จะเรียนรูและเรียนรู  
   รวมกันอยางมีความสุข  
• มีชุมชนแหงการเรียนรทูาง 

วิชาชีพระหวางครูและผเูก่ียวของ  
   เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ   
   จัดการเรียนรูครูและผเูก่ียวของมี 
   การแลกเปลี่ยนเรียนรูและให้ 
   ขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนาและ  
   ปรับปรุงการจัดการเรียนร ู

   แหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญา 
   ทองถ่ินที่เอื้อตอการเรียนรู  
• ตรวจสอบและประเมินผูเรียน  
    อยางเปนระบบ มีข้ันตอนโดยใช  
    เครื่องมือและวิธีการวัดและ 
    ประเมินผลที่เหมาะสมกับ 
    เปาหมายในการจัดการเรียนรู 
    ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และ   
    น าผลมาพัฒนาผูเรียน 
• มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง 

บวกเด็กรักที่จะเรียนรูและเรียนรู 
รวมกันอยางมีความสุข 

• มีชุมชนแหงการเรียนรทูาง 
วิชาชีพระหวางครูเพ่ือพัฒนาและ 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

• ตรวจสอบและประเมินผูเรียน 
อยางเปนระบบ และน าผลมา 
พัฒนาผูเรียน  

• มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง 
บวก  

• มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ 
ให ขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนร ู

• ตรวจสอบและประเมินผูเรียน 
อยางเปนระบบ และน าผลมา 
พัฒนาผูเรียน 
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ส่วนท่ี 2 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรยีนปายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2564 

ค าอธิบายรายละเอียดมาตรฐาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการได้มาซ่ึงข้อมูลตามตัวชี้วัดและหลักฐาน 
มาตรฐาน/ประเด็น

พิจารณา 
ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการที่ได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 1  
ของคุณภาพผู้เรียน 
ระดับดี 
ประเด็นพิจารณา 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 
 

1)  มีความสามารถใน 
การอ่าน การเขียน 
 การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ  อยู่ในระดับดี 

ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน
การเขียน การส่ือสาร  
และคิดค านวณ ตามเกณฑ์
ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่
ละระดับช้ัน 

ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน
การส่ือสาร และการ
คิดค านวณระดับดีขึ้น
ไป ร้อยละ 80  

- ข้อมูลจากการทดสอบ  
การอ่าน การเขียน และ
การส่ือสารด้วยข้อสอบ
มาตรฐานจากสพฐ. 
- ประเมินทักษะการอ่าน 
จากตัวชี้วัด สาระ
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
(ม.ต้น ม.ปลาย) 
- ข้อมูลจากการประเมินการ
ส่ือสารวิชาภาษาไทย (ฟัง 
พูด อ่านเขียน ดู) 
- ข้อมูลจากสมรรถนะส าคัญ
ด้านการส่ือสารสาระ
ภาษาไทย 
- การประเมินจากสาระ
คณิตศาสตร์ ด้านการคิด
ค านวณ 
- การทดสอบONET ม. 3  
และม. 6  

- ผลการทดสอบการอ่าน 
การเขียน และการส่ือสาร 
- ผลการประเมินทักษะการ
อ่านจากตัวชี้วัด สาระ
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
(ม.ต้น ม.ปลาย) 
- ผลการประเมินการส่ือสาร
วิชาภาษาไทย 
 (ฟัง พูด อ่านเขียน) 
-ผลการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญด้านการส่ือสารสาระ
ภาษาไทย 

-เอกสารประกอบการวัด
สมรรถนะส าคัญด้านการ
ส่ือสารเช่น หลักสูตร 
แผนการสอน ใบงาน 
- การประเมินจากแบบผล
ประเมิน ด้านการคิด
ค านวณ 

-ผลการทดสอบ ONET 
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มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการที่ได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 

  ม. 3 ม. 6 วิชาคณิตศาสตร์ 
 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
 

2) มีความสามารถในการ
วิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
อยู่ในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดจ าแนก แยกแยะ 
ใคร่ครวญไตร่ตรอง
พิจารณาอย่างรอบคอบ
โดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจมีการอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนมีการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณอภิปราย
แลกเปล่ียนความ 
คิดเห็นและแก้ปัญหา
ร้อยละ 80.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ข้อมูลจากการวัดสมรรถนะ
ด้านการคิดและการ
แก้ปัญหา 
- ข้อมูลจากโปรแกรม
ประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน 
- กิจกรรม IS ม.1และม.4 
- กิจกรรมโครงงานในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ผลการประเมินวัด
สมรรถนะด้านการคิดและ
แก้ปัญหา 
-เอกสารประกอบการวัด
สมรรถนะด้านการคิดและ
การแก้ปัญหา เช่น หลักสูตร 
แผนการสอน ใบงาน 
-เอกสารประกอบการ
ประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียน เช่น แผนการ
สอน ใบงาน ผลงานนักเรียน 
-ผลการประเมินโครงงานใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้
- รายงานกิจกรรม IS ม.2
และม.5 
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มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการที่ได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 

3) ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะอยู่ในการสร้าง
นวัตกรรม  
อยู่ในระดับดี 
 
 

ผู้เรียนมีความสามารถใน
การรวบรวมความรู้ได้ท้ัง
ด้วยตัวเองและการท างาน
เป็นทีมเช่ือมโยง 
องค์ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ  
อาจเป็นแนวความคิด 
โครงการ โครงงาน ช้ินงาน 
ผลผลิต 

ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานในการ
สร้างนวัตกรรม  
ร้อยละ 70.00  
 
 
 

-ข้อมูลจากการประเมินผล
โครงงาน ช้ินงาน ผลงาน
ของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
-ข้อมูลจากโครงงาน
คุณธรรม 
 
 
 

-ผลการประเมินโครงงาน 
ช้ินงาน ผลงานของนักเรียน 
ในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เช่น หลักสูตร 
แผนการสอน ใบงาน 
-ผลการประเมินโครงงาน
คุณธรรม 
 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 

4)  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การส่ือสารเพื่อพัฒนา
ตนเองได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย  อยู่ในระดับดี 

ผู้เรียนมีความสามารถ  
ในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการ 
ส่ือสารเพื่อการพัฒนา 
ตนเองและสังคมในด้าน
การเรียนรู้ การส่ือสาร การ
ท างานอย่างสร้างสรรค์
และมีคุณธรรม   
 
 
 

ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อพัฒนา
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
ปลอดภัย ร้อยละ 
80.00  

-ข้อมลูจากการวัดสมรรถนะ 
ส าคัญด้านการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร 
-การประเมินผลจากความ 
สามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร 
ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ 

-ผลการวัดสมรรถนะส าคัญ
ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  
-เอกสารประกอบการวัด
สมรรถนะส าคัญด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร เช่น หลักสูตร 
แผนการสอน ใบงาน 
-ผลการประเมินความ 
สามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสาร 
ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
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มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการที่ได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 

5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
อยู่ในระดับดี 

ผู้เรียนบรรลุและมี 
ความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพื้นฐาน
เดิมในด้านความรู้ ความ
เข้าใจทักษะ กระบวนการ
ต่างๆ รวมท้ังมี
ความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรือผล
การทดสอบอื่น ๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
สถานศึกษาก าหนด ได้
ระดับเกรด 2 ขึ้นไป 
ร้อยละ 50.00 

-ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาปีการศึกษา
2563 
-โปรแกรมวิชาการ 
Book Mark  
-สารสนเทศของโรงเรียน 
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มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการที่ได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 

6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ   
อยู่ในระดับดี 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ 
พื้นฐานในการจัดการ 
เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษา 
ต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การ
ท างานหรืองานอาชีพ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูเรียนระดับช้ัน  
ม.3, ม.6 มีความพรอม
ในการศึกษาตอและ
ประกอบอาชีพ  

ร้อยละ 80 

-ข้อมูลการประเมินความรู้ 
ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพในกลุ่มสาระ
การงานอาชีพ 
-ข้อมูลการศึกษาต่อหรือการ
ท างานจากงานแนะแนว  
-ข้อมูลจากการวัดเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพในวิชา 
แนะแนว  
-ผลการศึกษาต่อ 

-ผลการประเมินความรู้ 
ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ี
ดีต่องานอาชีพ 
 -ผลการศึกษาต่อ หรือการ
ท างานจากงานแนะแนว 
 -ผลการวัดเจตคติท่ีดี 
ต่องานอาชีพ ในวิชา 
แนะแนว 
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มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการที่ได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับดี 

ประเด็นพิจารณา 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
ระดับดีเลิศ 

1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด    
อยู่ในระดับดีเลิศ 

ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ี
มีคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกา  
มีค่านิยมและจิตส านึก
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
โดยไม่ขัดกับฏหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดี ระดับดี
ขึ้นไป สูงกว่าร้อยละ 80 

-ข้อมูลจากโปรแกรม
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  
  

-ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  
-เอกสารประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
เช่น หลักสูตร แผนการสอน 
ใบงาน  
-สถิติการมาเรียนของ
นักเรียน (ขาด ลา มาสาย 
ป่วย หนีเรียน)  
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มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการที่ได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
 

2) ผู้เรียนมีความภูมิใจ ใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย   
อยู่ในระดับดีเลิศ 

ผู้เรียนมีความภูมิใจ 
ในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของ 
ความเป็นไทย มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์วฒันธรรม
และประเพณีไทยรวมท้ัง 
ภูมิปัญญาไทย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาไทยร้อยละ 
80.00 ขึ้นไป 

-ข้อมูลจากโปรแกรม
ประเมิน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ข้อท่ี 7  
-จ านวนผู้เรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการสัมพันธ์
ชุมชน 
-ข้อมูลจากการประเมิน 
ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ข้อท่ี 7  
-รายงานการด าเนินงาน
โครงการ สัมพันธ์ชุมชน  
-ผลการประเมิน 
ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
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มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการที่ได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
 

3) ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
อยใูนระดับดีเลิศ 

ผู้เรียนยอมรับและอยู่ 
ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ในด้าน เพศ 
วัย เช้ือ ชาติ ศาสนา 
ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 

ผู้เรียนสามารถอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างได้อย่างดี 
ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ข้อมูลจากโปรแกรมวัด
สมรรถนะส าคัญด้านทักษะ
ชีวิต 
-ข้อมูลการประเมินผลการ
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลายของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

-ผลการวัดสมรรถนะส าคัญ
ด้านทักษะชีวิต  
-เครื่องมือประเมิน
สมรรถนะส าคัญ เช่น 
 ใบงาน แผนการสอน 
เป็นต้น 
-ผลการประเมินผลการ
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและ
หลากหลายของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
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มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการที่ได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน 
 

4) ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง 
ร่างกายและจิตสังคม   
อยู่ในระดับดีเลิศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เรียนมีการรักษา  
สุขภาพกาย สุขภาพจิต  
อารมณ์ และสังคม และ
แสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมี 
ความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อื่น  
  
 

ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 
ระดับดีสูงกว่าร้อยละ 
80  
 

-ประเมินจากตัวช้ีวัดวิชาสุข
ศึกษา  
-ข้อมลูการช่ังน้ าหนัก  
วัดส่วนสูงและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
-ข้อมูลจาก SDQ  
 -ข้อมูลจาก EQ   
  

-ผลการประเมินจากตัวช้ีวัด
วิชาสุขศึกษา  
-สรุปผลการการช่ังน้ าหนัก 
วัดส่วนสูงและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย  
-ผลการประเมิน SDQ 
-ผลการประเมิน EQ 
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มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการที่ได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
อยู่ในระดับดี 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  
และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
อยู่ระดับดี 

สถานศึกษาก าหนด 
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน 
สอดคลองกับบริบทของ 
สถานศึกษา ความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น  
วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาตินโยบายของ
รัฐบาลและของ 
ต้นสังกัดรวมท้ังทันต่อการ 
เปล่ียนแปลงของสังคม 
 

สถานศึกษามีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
และได้รับความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาและ
สามารถตรวจสอบได้ 

- ศึกษาเอกสาร และข้อ 
มูลประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 
 
 
 
 
 
 
 

- เอกสาร และข้อมูล 
ประกอบการจัดท าแผน 
พัฒนาการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  
 

มาตรฐานที่ 2  
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
อยู่ในระดับดี 

2.2 มีระบบบริหาร 
จัดการคุณภาพของ 
สถานศึกษาท่ีชัดเจน 
 ส่งผลต่อคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  
อยู่ในระดับดี 

สถานศึกษาสามารถ 
บริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษาอย่าง 
เป็นระบบท้ังในส่วน การ
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา การน า
แผนไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และปรับปรุง

- สถานศึกษามีและ 
ด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพ การบริหาร
และการจัด การศึกษาท่ี
มีความ เหมาะสม  
ครอบคลุมงานวิชาการ
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
พัฒนาครูบุคลากรของ
โรงเรียนและบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ 

- แบบสอบถามความพึง
พอใจในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน  
- ข้อมูลจากการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน  
-การนิเทศการสอน  
-รายงานการอบรมสัมมนา 
ศึกษาดูงาน  
-ศึกษาเอกสารข้อมูลต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการ

-สรุปแบบสอบถามความพึง
พอใจ ในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน  
-แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
 -ผลการประเมินการนิเทศ
การสอน  
-ตารางก าหนดการนิเทศ 
-แบบรายงานการอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน  
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มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการที่ได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 

พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
มีการบริหารอัตราก าลัง
ทรัพยากรทางการศึกษา
และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีระบบการนิเทศ
ภายใน การน าข้อมูลมาใช้ 
ในการพัฒนาบุคลากรและ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมการวางแผน   
ปรับปรุง พัฒนา และ 
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา 

อย่างมีประสิทธิภาพ  
- มีระบบการนิเทศ
ภายใน ของสถานศึกษา 
มีระดับคุณภาพระดับดี  
- ร้อยละ 70.00 ของครู
และบุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเอง  
 

ประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนตามกฎกระทรวง 
พ.ศ. 2553   
-การประชุมร่วมกับสมาคม
นักเรียนเก่า  
-สัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 
-การตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน  
 

-ค าส่ังให้ครูเข้าร่วมอบรม
สัมมนาศึกษาดูงาน  
-สถิติการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร  
-เอกสารข้อมูลต่างๆ ท่ี
เกี่ยวกับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนตามกฎกระทรวง 
พ.ศ. 2561 
 -มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายใน  
-แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
 -สรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายใน   
-รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)  
-แผนปฏิบัติการประจ าปี  
-รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน 
 -โครงการงานกิจกรรมทุก 
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มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการที่ได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 

ฝ่าย 
-บันทึกการประชุมสมาคม
ครู สมาคมนักเรียนเก่า  
-ค าส่ังแต่งต้ังกรรมการตรวจ 
ประเมินคุณภาพภายใน 
 
-หนังสือเชิญประชุม
กรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน  
-บันทึกการประชุมกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน  
-ปฏิทินการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน  
-รองรอยภาพถ่ายการตรวจ 
ประเมินคุณภาพภายใน  
-สรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายใน  
-รายงานการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน  
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มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการที่ได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่  2 
กระบวนการ บริหาร
และการจัดการ  
อยู่ในระดับดี 

2.3 ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
อยู่ในระดับดี 

สถานศึกษาบริหารจัดการ
เกี่ยวกับงานวิชาการท้ัง 
ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง
และครอบคลุมทุกหมาย
รวมถึงการจัดการเรียนการ
สอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบ
ควบรวมหรือกลุ่มท่ีเรียน
ร่วมด้วย  

- สถานศึกษามีการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  
- สถานศึกษามีหลักสูตร 
สถานศึกษาท่ีได้รับ 
ความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
สามารถตรวจสอบได้  
-สถานศึกษามีหลักสูตร
ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ท้ัง 8 กลุ่มสาระ 

-แผนงานโครงการด้าน
วิชาการ  
-ศึกษาเอกสารหลักสูตร
สถานศึกษา  
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร  
-กิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
ทุกกลุ่มสาระฯ  
-กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
- กิจกรรมของฝ่ายแนะแนว 

-รายงานการด าเนินงาน
แผนงานโครงการด้าน
วิชาการ  
-เอกสารหลักสูตร
สถานศึกษา  
-แผนการจัดการเรียนรู  
-รายงานการด าเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  
-รายงานการด าเนินงาน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
ทุกกลุ่มสาระฯ  
-รายงานการด าเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
-รายงานการด าเนินงาน
กิจกรรมของฝ่ายแนะแนว 
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มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการที่ได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่  2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
อยู่ในระดับดี 

2.4 พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
อยู่ในระดับดีเลิศ 

สถานศึกษาส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครู 
บุคลากรให้มคีวาม 
เช่ียวชาญทางวิชาชีพและ
จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

-ร้อยละ 80.00 ของครู
และบุคคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา 
ให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครู และ
สถานศึกษา  
-ครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
และครูในระดับช้ันมีการ
ประชุมเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้และพัฒนาการ
ท างาน 
ร่วมกันอย่างน้อย 
ปีการศึกษาละ 10 ครั้ง 
 

-แผนงาน โครงการด้าน
พัฒนาครู บุคลากร  
-การด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-แบบรายงานการเข้ารับการ
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  
-การประชุมกลุ่มสาระฯ  
-การประชุมหัวหน้า
ระดับช้ัน  
-การประชุมครูในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
-การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC 

-รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการด้านพัฒนาครู 
บุคลากร  
-รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
-สถติิการพัฒนาบุคลากรใน 
สถานศึกษา  
-รายงานการเข้ารับการ
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  
-บันทึกการประชุมกลุ่ม
สาระฯ  
-บันทึก  PLC 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่  2 
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ  
อยูใ่นระดับดี 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 
อยูใ่นระดับดีเลิศ 

สถานศึกษาจัดสภาพแวด 
ลอมทางกายภาพท้ัง
ภายในและภายนอก
ห้องเรียนและสภาพ 
แวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อ

-ร้อยละ 80.00 ของครู
และ นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อส่ิงอ านวยความ
สะดวกใน การจัดการ
เรียนการสอน  

-งาน โครงการท่ีพัฒนา
อาคารสถานท่ี สภาพ 
แวดล้อมและแหล่งเรียนรู้  
-ข้อมูลสารสนเทศด้าน
อาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ 

-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-สารสนเทศของโรงเรียน 
ด้านอาคารสถานท่ีแหล่ง
เรียนรู้ ส่ือ อุปกรณ์ และส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ  
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มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการที่ได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 

ต่อการจัดการการเรียนรู้
และมีความปลอดภัย 

-ร้อยละ 80.00 ของ
แหล่งเรียนรู้เอื้อต่อ 
การจัดการเรียนรู้ได้
มาตรฐาน 

ส่ือ อุปกรณ์  และส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ  
-สังเกตจากสภาพจริง  
-สัมภาษณ์ผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 
-ปฏิทินปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง
ของฝ่ายอาคารสถานท่ี 

-แบบบันทึกการสังเกตจาก
สภาพจริง  
-รายงานการด าเนินงาน
โครงการห้องเรียนคุณภาพ 
-แบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
-รายงานการปฏิบัติงานซ่อม
บ ารุงของฝ่ายอาคารสถานท่ี 
-แบบสอบถามความพึง
พอใจของครูและนักเรียนท่ี
มีต่อส่ิงอ านวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนการสอน  
-แบบประเมินแหลงเรียนรู้ 

มาตรฐานที่  2 
กระบวนการ บริหาร
และการ จัดการ  
อยู่ในระดับดี 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
อยูใ่นระดับดี 

สถานศึกษาจัดระบบการ 
จัดหาการพัฒนาและการ
บริการเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ทีเ่หมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 

สถานศึกษามีระบบการ 
จัดหา การพัฒนาและ
การ บริการ เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 

-แผนงาน โครงการด้านการ
บริหารจัดการ  
-แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
วิธีการจัดเก็บการน าไปใช้  
- ศึกษาโครงสร้างการ
บริหารและการรับผิดชอบ
ของแต่ละกลุ่มงาน  
- สัมภาษณ์คณะกรรมการ
บริหาร 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- ข้อมูลสารสนเทศทุกด้าน 
- โปรแกรมบริหารจัดการใน
แต่ละกลุ่มงาน  
- ข้อมูลจากการศึกษาและ
สัมภาษณ์การบริหารงาน
ของผู้บริหาร 
 - บันทกึการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 
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มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการที่ได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 

- โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  
- โครงการซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์  
- โครงการพัฒนา  ICT 

 - แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
คณะกรรมการบริหาร  
-รายงานการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  
- รายงานโครงการพัฒนา  
ICT  
 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
อยู่ในระดับดี 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 
อยู่ในระดับดี 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้โดย 
ผ่านกระบวนการคิดและ 
ปฏิบัติจริง มีแผนการ 
จัดการเรียนรู้ ท่ีสามารถ 
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง มี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความ
จ าเป็นและต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียน 
ได้รับการฝึกทักษะ 

ร้อยละ 70.00 ของ
ครูผู้สอนมีการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ ท่ีสามารถ
น าไปจัดกิจกรรมได้จริง  
มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรเูฉพาะส าหรับผู้ท่ี
มีความจ าเป็นและ
ต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ ผู้เรียน 
ได้รับการฝึกทักษะ 

-ศึกษาแผนการจัดการ
เรียนรู้  
-ศึกษาแผนการจัดการ 
เรียนรู้ส าหรับนักเรียนท่ีมี
ความต้องการพิเศษ  
 

-สรุปผลการตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู้  
-สรุปผลการตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนท่ีมีความต้องการ
พิเศษ  
-ผลงานนักเรียน 
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มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการที่ได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 

แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุป องค์ความรู้ 
น าเสนอ ผลงานและ
สามารถ น าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

แสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุป องค์
ความรู้ น าเสนอ ผลงาน
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
อยู่ในระดับดี 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
อยู่ในระดับดี 

มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ รวมท้ังภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้ แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากส่ือ 
ท่ีหลากหลาย 

ครูร้อยละ 80.00 ขึ้นไป 
ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 

-ศึกษาแผนจัดการเรียนรู้  
-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี  
-สัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
-ข้อมูลจากบันทึกการใช้
แหล่งเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

-สรุปผลการตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู้  
-สรุปผลงานนักเรียนท่ีได้ 
จากการใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้  
-รายงานการด าเนินงาน
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
นอกสถานท่ี  
-สถิติการศึกษาเรียนรู้ จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
-แบบบันทึกการใช้แหล่ง
เรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
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มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการที่ได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
อยู่ในระดับดี 

3.3 มีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก 
อยู่ในระดับดี 

ครูผู้สอนมีการบริหาร 
จัดการช้ันเรียนโดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
ใหเ้ด็กรักครู ครูรักเด็กและ
เด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะ
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ 
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ครูร้อยละ 80.00  
 มีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 

- การนิเทศการจัดการเรียน
การสอน  
- แบบสอบถามความพึง
พอใจการจัดการเรียนการ
สอน  
- สัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

-แบบบันทึกการนิเทศการ
สอน  
-สรุปแบบสอบถามความพึง
พอใจการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา  
-แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
อยู่ในระดับดี 

3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 
อยู่ในระดับดี 
 

มีการตรวจสอบและ 
ประเมินคุณภาพการ 
จัดการเรียนรู้อย่างเป็น 
ระบบมีข้ันตอนโดยใช้ 
เครื่องมือและวิธีการวัด 
และประเมินผลท่ี 
เหมาะ สมกับเป้าหมายใน
การจัด การเรียนรู้และให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
เพื่อน าไปใช้ พัฒนาการ
เรียนรู ้

-ครูร้อยละ 70.00  มี
และใช้แผนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
-ครูร้อยละ 70.00  
มี เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลตามสภาพ
จริง  
-ครูร้อยละ 70.00 ให้ 
ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู ้

-ศึกษาแผนจัดการเรียนรู้  
-การสัมภาษณ์บุคคลท่ีเกี่ยว 
ข้อง 
-การนิเทศการสอน  
-ระบบการวัดประเมินผล  
-แผนการวัดประเมินผล  
-เกณฑ์การวัดประเมินผล  
-เครื่องมือ (ข้อสอบ)  
-วิธีการวัดประเมินผล  
-การใหค้ะแนนช้ินงาน 
ผลงานของนักเรียน  
-การก าหนดเกณฑ์ 
การประเมินผลโดยให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเกณฑ์ 

-สรุปผลการตรวจแผน
จัดการเรียนรู้ 
-แบบบันทึกการสัมภาษณ์  
-แบบบันทึกการนิเทศการ
สอน  
-เครื่องมือการวัดประเมินผล
ผู้เรียน 
-ช้ินงาน ผลงานนักเรียน 
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มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

ระดับคุณภาพ ค าอธิบาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่
สถานศึกษาก าหนด 

วิธีการที่ได้มาของข้อมูล
ตามตัวชี้วัด 

หลักฐานตามตัวชี้วัด 

มาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
อยู่ในระดับดี 

3.5 มีแลกเปล่ียนเรียนรู้
และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับดี 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้
และประสบการณ์รวมท้ัง
ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
น าไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

สถานศึกษาเปิดโอกาส
ให้ครูและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปล่ียนความรู และ
ประสบการณรวมท้ัง ให้
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ
น าไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้
 

-ข้อเสนอแนะของครูและ
ผู้เกี่ยวข้องท่ีมีต่อผลงาน/
ช้ินงานของนักเรียน  
-การเฉลยแบบฝึกหัด  
การบ้าน ข้อสอบ ให้แก่
นักเรียน  
-การนิเทศการสอน  
-การประชุมกลุ่มสาระฯ 

-ผลงาน/ช้ินงานของ
นักเรียน  
-แบบฝึกหัด การบ้าน 
ข้อสอบของนักเรียน  
-สรุปการนิเทศการสอน  
-บันทึกการประชุม 
กลุ่มสาระฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนปายวิทยาคาร 
ท่ี    /  2564 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
................................................................................. 

จากท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ให้สถานศึกษา
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกําหนด พร้อมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับ
ดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี 

โดยอาศัยอํานาจตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
มาตรา ๒๗  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประกอบด้วย 
 
1. คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา 
 1.1 นายวรศักดิ์ ฤทธากันต์     ผู้อํานวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร ประธานกรรมการ 
 1.2 นายศิริชัย จิตสว่าง     รองผู้อํานวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 

1.3   นางจตุพร สุรินทร์        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ  กรรมการ 
 1.4 นางศิริวัฒนา     ยุ้งทอง        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารแผนและงบประมาณ กรรมการ 

1.5   นายวัชรกร สุรินทร์        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป   กรรมการ 
 1.6   นางสาวระวีวรรณ  เอกา        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล  กรรมการ 

1.7  นายประพัฒน ์ อินถา        กรรมการสถานศึกษาตัวแทนชุมชน  กรรมการ 
1.8  นายรักษพล อาภาวัง        กรรมการสถานศึกษาตัวแทนผู้ปกครอง กรรมการ 
1.9  นายสุวชาติ แก้วกระจ่าง   กรรมการสถานศึกษาตัวแทนศิษย์เก่า  กรรมการ 
1.10    นางสาวเอกอนงค์   เตจ๊ะสาร งานประกันคุณภาพการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
    
 มีหน้าที่    กําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่างมาตรฐาน

การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประเมินภายนอก มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มา
เช่ือมโยงเป็นมาตรฐานของสถานศึกษา  

 
 
 
 



 
 

2. คณะกรรมการวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติ 
 2.1  นางจตุพร  สุรินทร์   ประธานกรรมการ 
 2.2  นางสาวปิยดา  ปวงฟ ู   กรรมการ 
 2.3      นางเบญจวรรณ   วิธี   กรรมการ 

2.4  นางสาวประไพศร ี กําแพงแก้ว        กรรมการ 
 2.5  นางสาวเอกอนงค์ เตจ๊ะสาร กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   วิเคราะห์โครงการ กิจกรรม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวบ่งช้ี 
พร้อมจัดทํารายละเอียดในการจัดทํามาตรฐานของสถานศึกษา  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
3.คณะกรรมการจัดท ารูปเล่ม 
 2.2  นางสาวเอกอนงค์ เตจ๊ะสาร ประธานกรรมการ 
 2.3  นางสาวดวงสุดา  ทองคํา  กรรมการ 
 2.4  นางสาวธันย์ชนก  อําพันธุ ์  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดพิมพ์ ตรวจสอบ จัดทํารูปเล่ม ตามรูปแบบของแนวทางการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
 

   ดังนั้นให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนและทาง
ราชการต่อไป 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่ วันท่ี   1   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
  ส่ัง ณ วันท่ี    1   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
     
 

         ( นายวรศักดิ์  ฤทธากันต์ ) 
                                        ผู้อํานวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


